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Der er stort behov for afgræsning 
og forbedringer af tilstandene på 
naturbeskyttede arealer i Danmark.  
Naturtyperne er ofte små, usammen-
hængende og svært tilgængelige. Det er 
udfordrende at gøre græsarealerne land-
brugsmæssigt rentabelt hvis mulighederne 
for stordriftsfordele er en begrænsning. 

Der er økonomiske incitamenter og 
potentiale i, at organisere sig med sine 
naboer og tilhørende lodsejere, som har 
matrikler i udpegede naturområder. Der 
er plads til dyreholdere, folk der vil have 
anparter i naturkød og folk med interesse i at 
bakke op om afgræsningsinitiativer.

En samlet koordinering af ejerskabsforhold, 
økonomi, tilskudsordninger, drift, vedligehold-
else og tilsyn af de græssende dyr.

Det skaber bedre forhold for naturen, dyr 
og især lodsejerne. I et organiseret 
lodsejersamvirke står man stærkere med 
naturen og myndigheder. 

Når der skal søges om støtteordninger skal 
man være opmærksom på hvem der har 
rådigheden over et græsningsareal, da denne 
kun har muligheden for at søge. Specielt 
opmærksom skal man være når der skal 
søges om tilskud til hegn og græsningsaftaler 
med andre forpligtelser til afgræsnings-
arealet, der overgår selve græsningsretten. 

Ved stiftelse af en græsningsforening for 
lodsejersamvirke med begrænset ansvar kan 
denne være en juridisk enhed for lodsejerne, 
dermed have rådigheden og søge tilskud. 
Lodsejerne bortforpagter til græsnings-
foreningen.

Tjen mere med LMO
LMO rådgiver om regnskab & skat, økonomi, planteavl,  
kvæg, svin, miljø, jura, byggeri, ejendomshandel, social 
økonomi, ledelse, IT m.m. 375 dygtige medarbejdere står 
klar til at assistere dig fra LMOhuse i Viborg, Horsens, Søften, 
Silkeborg, Aars og på Samsø.

Ideelt for lodsejere til administration 
af fælles græsningsprojekter

Eja Lund
Chefkonsulent Vand & Natur

T 87282266
E ejl@lmo.dk

Arbejdsområde:
Naturplaner og naturpleje, 
Demonstrationsprojekter, Innovations 
og udviklingsprojekter, Landdistriksrådgivning, 
Kommunenetværk Silkeborg, Natura 2000

Lodejere kan være tilknyttet 
i denne juridiske enhed og 
sikres ved gældende lovgivning 
og vedtægter.

LÆS MERE PÅ LMO.DK

•	 	

-Foreningen søger tilskud til hegn 

og andre støtteordninger.

-Koordinerede græsningsaftaler.

-Vedligeholdelse af hegn, strøm og vand kører gennem 

foreningen.

-Mindre tilsyn til hegn og dyr for den enkelte lodsejer.

-Minimerer tid og udgifter til ansøgninger, regnskab 

og revisor

•	

•	 	

FORDELE VED STIFTELSE AF EN GRÆSNINGSFORENING
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FORVENTNINGSAFSTEMNING 
OM RAMMER OG AFTALEFORHOLD
Det er vigtigt, at have formålet med græsningsforeningen klart formuleret, inden 
stiftelse. Grundlaget for at indgå kontrakter og aftaler, er en god dialog, der sikrer 
de overordnede rammer for samarbejdet. Der findes også selskabsformer, som 
IVS, APS, I/S og A/S, der kan bruges til græsningsfællesskaber.

ORGANISERING AF LODSEJERSAMVIRKE
Græsningsforeningen skal have nogle vedtægter. Disse vedtægter fastsætter, 
hvordan driften og administrationen skal fungerer. De kan også kaldes for et 
regelsæt. Vedtægterne skal indeholde en klar beskrivelse, især formål, tegning, hæf-
telse og opløsning. Vekslende medlemstilgang, kontingent og indmeldelsesgebyr. 
Løbende ændringer i vedtægter fastsættes på de ordinære 
generalforsamlinger. 

STIFTENDE GENERALFORSAMLING
Græsningsforeningen består af passive medllemmer: 
Interessenter, støttemedlemmer med anparter i kreaturer, dyreholdere 
og aktive medlemmer: lodsejere. På den stiftende generalforsamling skal et 
udkast til vedtægter gennemgås. Der vælges en ordstyrer, som leder mødet og 
paragrafferne bliver læst op og derefter til godkendelse.

VALG AF BESTYRELSE OG NEM-ID ADMINISTRATOR 
Et simpelt flertal vælger bestyrelsen, som beskrevet i vedtægterne. Oprettelse af 
foreningskonto, digital postkasse, CVR nr. for foreninger med indberetningspligt til 
skat og Nemkonto, NEM-ID, der vælges en NEM-ID administrator.

MIDLERTIDIG OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER
Når lodsejerne, der nu er de aktive medlemmer skal bortforpagte til græsnings-
foreningen, sker der en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder. 
Ændringerne skal sendes via Tast selv-service. 

FORPAGTNINGSKONTRAKT OG PASNINGSAFTALER 
Generalforsamlingen udformer forpagtningskontrakter og 
evt. græsningsaftaler. Ved de ordinære generalforsamlinger 
bestemmes evt. væsentlige ændringer. Vær opmærksom på
at samtlige aftaler er nedskrevet i kontrakter. 

TILBAGEBETALINGSKRAV
Hvis der i forbindelse med kontrol konstateres en overtrædelse af tilskuds-
forpligtigelserne, vil en eventuel nedsættelse af tilskuddet eller tilbagebetaling af 
hidtil udbetalt støtte blive pålagt græsningsforeningen Dermed kun græsnings-
foreningen og ikke de aktive medlemmer (lodsejernes) tilhørende omdriftsar-
ealer.

RÅDIGHED OG DET JURIDISKE ANSVAR
Det er den person/selskab, som forpagter, ejer eller driver et areal eller en 
bedrift, der har rådighed over arealet. Det vil sige, at græsningsforeningen har 
det økonomiske og juridiske ansvar for arealet. Græsningsret til et areal kan ikke 
ligestilles med at have rådighed over det forpagtede græsningsareal.

REGNSKAB- OG ANMELDELSESPLIGT
Indkaldelsesfrister og overholdelse af vedtægterne kan med fordel rettidigt skrives 
i kalenderen. Der skal indsendes regnskab og ændringer skal anmeldes og rettes 
på www.virk.dk. 

Få hjælp til udførelse af vedtægter af LMO GREEN Få hjælp til udførelse af kontrakterne af LMO GREEN

Regler og vejledning findes på www.fvm.dk

Se mere på www.virk.dk

Se mere på www.fvm.dk

PRODUCENTSKIFTE FRA OVERDRAGER/LODSEJER TIL GRÆSNINGSFORENING
Hvis lodsejerne har tilsagn om et miljø- eller økologitilskud eller modtager 
enkeltbetaling skal der indsendes et producentskifteerklæring til NaturErhvervs-
styrelsen.

TRIN FOR TRIN GUIDE TIL ETABLERING AF EN GRÆSNINGSFORENING MED BEGRÆNSET ANSVAR

LMO GREEN RÅDGIVER OM ETABLERINGEN AF JERES GRÆSNINGSFÆLLESSKAB


